
  
   
   

 

   
 

   

 
      

 

      

  

    

 

   

 
  

 
  

       
            

         

    
  

 

 

 
 

  

  
   
          

 
               

            

 
  

        

       

    

  

 

    

  
Wnioskodawca 

(nazwisko i imię lub nazwa firmy) 

adres 
zamieszkania 

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

PESEL REGON 

pole REGON nie wypełniają: 
- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej 
- osoby prowadzące działalność gospodarczą niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług 

Dane dodatkowe 
Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, pozwoli jednak na ułatwienie kontaktu z Urzędem. Ich podanie jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, która może zostać w dowolnym momencie wycofana. 

 Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………………. 
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

Proszę zaznaczyć, czy podany powyżej adres do korespondencji ma służyć jako: 

 adres, pod który ma być wysyłana cała korespondencja 

 adres, pod który ma być wysyłana korespondencja tylko w sprawie, której dotyczy ten formularz

 Nr telefonu …………………………………………………………………….. e-mail ……………………………………………………………………… 

 inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PEŁNOMOCNICTWO
Stosownie do dyspozycji art. 32 i 33 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, niniejszym 

upoważniam

(imię i nazwisko pełnomocnika, PESEL, seria i nr dowodu osobistego) 

(adres zamieszkania pełnomocnika) 

do reprezentowania mnie w sprawie (należy podać rodzaj sprawy). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Niniejsze pełnomocnictwo zachowuje ważność do dnia: ……………………………………………….. 

……………………….…… ……..……………………….………………. 
Miejscowość, data czytelny podpis Mocodawcy* 

Art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. : pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna 
posiadająca zdolność do czynności prawnych, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, organ 
administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
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Starostwo Powiatowe w Mielcu
ul. Wyspiańskiego 6 • 39-300 Mielec 

Wydział Komunikacji
ul. Sękowskiego 2b • 39-300 Mielec

Elektroniczna rejestrac ja  do kole jk i  
ht tp: / /ko le jka .powiat -mie lecki .p l

e-m a i  l  komunikacja@powiat-mielecki.pl tel. nr 17 78 00 424 - Rejestracja pojazdów - zapisy 
telefoniczne
tel. nr 17 78 00 427, 428 - Rejestracja pojazdów - informacja
tel. nr 17 78 00 426 - Zgłoszenie zbycia, nabycia 
pojazdu,wyrejestrowanie pojazdu
tel. nr 17 78 00 447 - Odbiór dowodów rejestracyjnych, 
zmiany w dowodach
tel. nr 17 78 00 429 - Prawa Jazdy
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